
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до міської програми 
„Утримання та розвитку об'єктів житлово -

комунального господарства на 2008 - 2010 роки", 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 14.01.2008 №588-32-05 

Розглянувши подання управління житлово - комунального господарства 
Броварської міської ради від 08.11.2010 №02-505, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально - економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань комунальної власності і 
приватизації, керуючись п.22 статті 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до міської програми „Утримання та розвитку об'єктів житлово 
- комунального господарства на 2008 - 2010 роки", затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 №588-32-05, а саме: 
1.1.Додати в розділ 4 "Утримання об'єктів благоустрою" наступні пункти: 
- п. 432., Демонтаж самовільно встановленої реклами 
- п. 4.33. „Поточний ремонт штучних споруд". 
2. Внести наступні зміни в лімітні призначення : 
2.1. В розділ 4 „Утримання об"єктів благоустрою": 

- по п. 4.1. „ Утримання вулиць міста " вартість заходу 0,00 тис.грн. по 
спеціальному фонду збільшити на суму 300,00 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 300,00 тис.грн.; 

- по п. 4.1. „ Утримання вулиць міста п вартість заходу 584,6 тис.грн. по 
цільовому фонду збільшити на суму 332,00 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 916,80 тис.грн.; 

- по п. 4.2. „ Утримання кладовищ " вартість заходу 59,73 тис.грн. по 
цільовому фонду збільшити на суму 45,00 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 104,73 тислрн.; 

- по п. 4.5. „ Поточний ремонт МЗО " 0,00 тис.грн. по цільовому фонду 
збільшити на суму 40,00 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 40,00 
тис.грн.; 

- по п. 4.6. „ Електроенергія " 0,00 тис.грн. по цільовому фонду збільшити 
на суму 100,00 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 100,00 тис.грн.; 

-по п. 4.7. „ Перекачка води " 0,00 тис.грн. по цільовому фонду збільшити 
на суму 58,00 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 58,00 тис.грн.; 
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- по п. 4.9. „ Відлов бездоглядних тварин " 25,4 тис.грн. по цільовому 
фонду збільшити на суму 11,00 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 36,4 
тис.грн.; 

- по п. 4.10. „ Поховання безрідних 11 вартість заходу 24,00 тис.грн. по 
загальному фонду зменшити на суму 9,60 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 14,4 тис.грн.; 

- по п. 4.12. „ Святкове оформлення міста" вартість заходу 334,70 тис.грн. 
по загальному фонду зменшити на суму 20,00 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 314,7 тис.грн.; 

- по п. 4.14. „ Поточний ремонт МАФ " вартість заходу 356,7 тас.грн. по 
загальному фонду зменшити на суму 12,71 тис.ірн. Разом сума заходу 
становитиме 343,99 тис.грн.; 

- по п. 4.16. „ Поточний ремонт пам"ятників та пам!,ятних знаків" вартість 
заходу 34,00 тис.ірн. по загальному фонду зменшити на суму 0,8 тис.ірн. 
Разом сума заходу становитиме 33,2 тис.ірн.; 

-по п. 4.18.,, Капітальний ремонт МЗО " 0,00 тис.грн. по цільовому фонду 
збільшити на суму 40,50 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 40,50 
тис.грн.; 

- по п. 4.23. „ Охорона кладовища " вартість заходу 94,00 тис.грн. по 
загальному фонду зменшити на суму 5,4 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 88,6 тис.ірн.; 

- по п. 4.24. „ Улаштування водовідведення " 23,80 тис.грн. по цільовому 
фонду збільшити на суму 2,40 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 26,2 
тис.ірн.; 

- по п. 4.25. „ Поточний ремонт світлової ілюмінації " 0,00 тис.грн. по 
цільовому фонду збільшити на суму 9,90 тис.ірн. Разом сума заходу 
становитиме 9,90 тис.ірн.; 

- по п. 4.27. „ Виготовлення та встановлення каркасу для банара" вартість 
заходу 24,20 тис.ірн. по загальному фонду зменшити на суму 2,20 тис.ірн. 
Разом сума заходу становитиме 22,00 тис.грн.; 

- по п. 4.29. „ Наповнення штучного озера в парку "Перемога" водою" " 
вартість заходу 26,00 тис.грн. по загальному фонду зменшити на суму 0,30 
тис.грн. Разом сума заходу становитиме 25,70 тис.грн.; 

- по п. 4.30. „ Капітальний ремонт мережі живлення електронасосів для 
відкачування води " вартість заходу 23,00 тис.грн. по загальному фонду 
зменшити на суму 0,70 тис.ірн. Разом сума заходу становитиме 22,30 тис.ірн.; 

- по п. 4.31. „ Поточний ремонт металевих конструкцій для встановлення 
прапорців та прапорів" вартість заходу 22,50 тис.грн. по загальному фонду 
зменшити на суму 7,29 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 15,21 тис.грн.; 

- по п. 4.32. „ Демонтаж самовільно встановленої реклами " 0,00 тис.грн. 
по цільовому фонду збільшити на суму 14,90 тис.ірн. Разом сума заходу 
становитиме 14,90 тис.ірн.; 

- по п. 4.33. „ Поточний ремонт штучних споруд " 0,00 тис.ірн. по 
цільовому фонду збільшити на суму 20,40 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 20,40 тис.ірн.; 
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3. Внести наступні зміни в лімітні призначення : 
3.1. В розділ 5 „Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства": 

- по п.5.1. „ Догляд за озелененням та декоративними насадженнями" 
вартість заходу 1689,40 тис.грн. по загальному фонду збільшити на суму 17,3 
тис.грн. Разом сума заходу становитиме 1706,70 тис.грн.; 

- по п.5.1. „ Догляд за озелененням та декоративними насадженнями" 
вартість заходу 188,2 тис.грн. по цільовому фонду збільшити на суму 283,5 
тис.грн. Разом сума заходу становитиме 471,70 тис.грн.; 

- по п.5.2. „ Утримання парків, скверів, місць загального користування" 
вартість заходу 500,00 тис.грн. по загальному фонду збільшити на суму 50,00 
тис.ірн. Разом сума заходу становитиме 550,00 тис.грн.; , 

- по п.5.4. „ Обслуговування фонтанів, бюветів" вартість заходу 7,1 тис.грн. 
по цільовому фонду збільшити на суму 36,3 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 43,4 тис.грн.; 

- по п.5.4. „ Обслуговування фонтанів, бюветів" вартість заходу 23,00 
тис.грн. по загальному фонду збільшити на суму 9,6 тис.грн. Разом сума 
заходу становитиме 32,6 тис.грн.; 

- по п.5.6. „ Утримання громадських туалетів" вартість заходу 0,00 тис.грн. 
по цільовому фонду збільпщти на суму 2,10 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 2,10 тис.грн.; 
4. Внести наступні зміни в лімітні призначення : 
4.1. В розділ 6 „Організація робіт по безпеці дорожнього руху": 

- по п. 6.8. „Утримання та облаштування зупинок транспортних засобів" 
вартість заходу 50,00 тис.грн. по загальному фонду зменшити на суму 2,9 
тис.грн. Разом сума заходу становитиме 47,10 тис.грн.; 

- по п. 6.14. „ Встановлення турнікетного огородження" вартість заходу 
15,00 тис.грн. по загальному фонду зменшити на суму 15,00 тис.грн. Разом 
сума заходу становитиме 0,00 тис.грн.; 

- по п. 6.16. „ Фарбування пристроїв примусового зниження швидкості" 
вартість заходу 0,00 тис.грн. по цільовому фонду збільшити на суму 4,00 
тис.грн. Разом сума заходу становитиме 4,00 тис.грн.; 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 


